
HEINRICH KULKA
1900 LITOVEL (RAKOUSKO-UHERSKO) – 1971 AUCKLAND (NOVÝ ZÉLAND)

Obr. 1: Heinrich Kulka (vpravo), na svatební fotografii Claire Beckové 

a Adolfa Loose, 1929
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H. Kulka patří k architektům s moravským původem, 

kteří se prosadili i daleko za hranicemi země. Narodil 

se do rodiny židovského obchodníka s galanterií. Na 

konci války nastoupil ke studiu architektury na 

Technické univerzitě ve Vídni, která ale po pěti letech 

nedokončil (1918–1923). Přednost mělo studium na 

krátce působící, ale pro něj inspirativnější „Bauschule“ 

Adolfa Loose (1919). Následně se stal Loosovým 

dlouholetým asistentem a později partnerem. 

Spolupracovali jak v ateliéru (např. dům Rufer nebo 

chata Khuner), tak v publikační činnosti (sbírka 

článků a statí Ins Leere gesprochen nebo mono-

grafie Adolf Loos: Das Werk des Architekten). Po 

smrti A. Loose se v jeho životě stal zásadním zvratem 

anšlus Rakouska. Následovala nejistá léta strávená 

na útěku před nacisty – nejprve u rodičů své ženy 

Hildy Beranové v Hradci Králové, krátce na to 

v Británii a nakonec usazení se s rodinou v Auckladnu 

na Novém Zélandě. Zpočátku v exilu a později 

v emigraci (nakrátko se vrátil do Československa) 

pokračoval ve své architektonické činnosti (kancelá-

ře a dílny F&P nebo dům Meyer). Propagoval Loosovy 

architektonické principy (zavedl pojem pro 

„třídimenzionální“ prostor „Raumplan“) a podporoval 

modernistické myšlenky (tehdy byl aktuální program 

Case Study Houses). Jak sám prohlásil: „Na křižovat-

kách života mi Loosův duch vždy ukázal správnou 

cestu v mé práci.“

Obr. 4: (1934–1936)Teichnerova chata, Železná Ruda, Špičák 

Obr. 3: (1932–1934), současný stavByt manželů Semlerových, Plzeň 

Obr. 2: (1932–1934), dobový snímek Byt manželů Semlerových, Plzeň 
obývacího pokoje

Obr. 5: Loosův návrh domku 
Dr. Kleina v Mariánských 
Lázních

Obr. 6: (1933–1934), severní a uliční průčelíKantorova vila v Jablonci nad Nisou 

Obr. 7: (1933–1934), zahradní průčelíKantorova vila v Jablonci nad Nisou 

Obr. 8: (1937), současný stavHolznerova vila, Hronov 


